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Senado ignora propostas de peso da Senado ignora propostas de peso da 
CPI da Covid, mas aprova medidas simbólicasCPI da Covid, mas aprova medidas simbólicas

A CPI da Covid vai completar um ano da sua criação, mas ainda sem colocar em prática as recomendações de seu relatório final. 
Além de não haver ainda a responsabilização pelos crimes durante a pandemia indicados pela comissão, os integrantes 

do colegiado tentam destravar a tramitação de projetos de lei dentro do próprio Senado.  p5
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Ajudar instituições so-
ciais destinando parte 
do imposto devido à 

Receita Federal é possível e o 
melhor: sem pesar no bolso. As 
pessoas físicas podem desti-
nar até 6% para projetos volta-
dos para assistência a crianças 
e adolescentes e também ido-
sos, sendo a metade para cada 
um deles. Em Goiás, a maior 
parte dos municípios estão 
aptos para receber o repasse.

O desconto de graça no 
imposto ainda é pouco co-
nhecido a ponto de apenas 
1% dos contribuintes, segun-
do estimativas do movimen-
to IR do Bem. Dos 246 mu-
nicípios goianos, 75% estão 
podem ser contemplados pe-
los Fundos da Criança e Ado-
lescente e 21,9% para idosos, 
sendo possível escolher a es-
fera de atuação nacional, es-
tadual ou municipal. No ano 
passado, Goiânia e Rio Verde 
lideraram em destinação em 
ambos os tipos de doações.

A destinação é possível 
somente na modalidade de 
declaração completa, não 

sendo acessível na simplifi-
cada. Os declarantes ganha-
ram quase um mês a mais 
para avaliarem a possibilida-
de, considerando que a Re-
ceita Federal ampliou o pra-
zo para final de 29 de abril 
para 31 de maio. Segundo a 
contadora e professora uni-
versitária da faculdade Está-
cio de Sá, Johelma Cristhina 
Galdino, basta transferir o 
imposto ao fundo escolhido.

“Na prática não favorece 
em nada o declarante, mas 
pode mudar vidas. As pesso-
as costumam achar que não 
se trata de imposto, mas de 
doação embora ela esteja 
transferindo o valor que iria 
para a Receita a um dos fun-
dos cadastrados”, explica.

A doação direta no progra-
ma de declaração pode ser 
feita selecionando “Doações 
Diretamente na Declaração”, 

depois clicando em Crianças 
e Adolescentes e  Idosos, es-
colhendo Novo para optar 
por um de fundo municipal, 
estadual ou federal e, por úl-
timo, informando o valor com 
base no percentual autoriza-
do por lei. O sistema emitirá 
automaticamente um Do-
cumento de Arrecadação de 
Receitas Federais específico 
que poderá ser enviado para 
uma entidade de preferência 

e avisá-la para garantir a en-
trada dos recursos.

O dinheiro é aplicado 
conforme indicação dos 
Conselhos da Criança e Ado-
lescente e do Idoso, como 
programas de formação 
de conselheiros tutelares, 
financiamento de projetos 
de entidades, campanhas, 
seminários, ações na área de 
proteção e garantia de direi-
tos dessas populações.

Com a semana santa se 
aproximando, o consumidor 
precisa ficar atento na hora 
de comprar o pescado, mais 
tradicionalmente consumido 
nesta época do ano. Aconte-
ce que o valor do quilo dos 
peixes em Goiânia teve uma 
variação de 187%. A tilápia 
foi a espécie que  apresen-
tou a maior variação sendo 
encontrada na faixa entre R$ 
13,89 a R$ 39,90 o quilo.

Outros peixes como o 
tambaqui e o bacalhau apre-
sentaram oscilação de 186% 
e 131%, respectivamente. O 
tambaqui apontou diferen-
ça do preço do quilo entre 
R$ 13,95 a R$ 39,90, já o ba-
calhau de R$ 82 a R$189.

Segundo o gerente de cál-
culo do Procon Goiás, Gleidson 
Tomaz, o órgão visitou 19 esta-
belecimentos, entre os dias 20 
de março e 7 de abril, apuran-
do os preços de 39 itens. 

“Esses produtos estão 5,5% 
mais caros do que no ano pas-
sado. O tambaqui foi o que 
mais aumentou, ele sofreu um 
aumento de 17% esse ano. Po-
rém, alguns produtos também 
sofreram queda como o pinta-
do que teve o preço diminuído 
em 8,9%. Isso possibilitou que 
o aumento médio ficasse na 
faixa de 5,5%”, explicou.

CUIDADOS
Para o gerente, o consu-

midor precisa ficar atento aos 
preços e adotar a pesquisa 
para evitar pagar mais caro 

nos produtos. Ele diz ainda 
que com um cenário menos 
alarmante após dois anos de 
pandemia da Covid-19, al-
guns comerciantes visitados 
têm a expectativa de que o 
volume de venda seja melhor 
que o do ano passado.

“O consumidor deve pes-
quisar durante este período 
porque a variação do preço 
é muito grande. Outra ponto 
que o consumidor precisa ficar 
atento e a qualidade do pro-
duto que é fundamental. Uma 
dica é prestar atenção se o fre-
ezer não está muito lotado, já 
que precisa ter um espaço no 
ambiente para que os produtos 
sejam refrigerados. Além disso, 
é bom olhar se não há bolinhas 
de gelo na embalagem e se o 
produto não está vencido”.

Reprodução

O show do Guns N’Roses 
foi anunciado nesta quinta-
-feira (7) e os fãs em Goiânia 
já estão super ansiosos. A 
cinco meses da apresenta-
ção na capital, em setembro,  
eles se preparam para com-
parecer em peso o estádio 
Serra Dourada, local onde 
será realizado o espetáculo. 
Mesmo com poucas infor-
mações divulgadas pela 
produtora que trouxe a ban-
da ao País, os amantes do 
clássico rock dos anos 1980 
estão fixados nos detalhes 
liberados. O foco, é observar 
a movimentação que ocorre 
em São Paulo – palco tradi-
cional de grandes eventos. 

Na capital paulista, o 
show será o sétimo a ser re-
alizado no Brasil enquanto o 
terceiro será em Goiânia. Os 
ingressos por lá custam de R$ 
190 a R$ 950, conforme o se-
tor. Os bilhetes para o Rock in 
Rio, no segundo dia da turnê 
brasileira, já estão esgotados. 
O valor da entrada salgada 
deve se repetir por aqui, mas 
isso não afugenta os fanáti-
cos. O aluno de jornalismo 
Lucas José mesmo vai usar 
a carteira de estudante para 
pagar a metade do preço.

“Minha namorada deve 
ir comigo e estou pensando 
em reunir alguns amigos. 
Espero encontrar alguns co-
nhecidos lá. Nunca imaginei 
que o Guns pudesse vir aqui”, 
diz. Ele foi a um show dos 
norte-americanos em Brasília 
há seis anos e espera reviver 
a experiência inesquecível. 
“Ouvir os solos de Slash fora 
da tv, ao vivo, não tem preço, 
principalmente em Novem-
ber Rain”, relembra.

Para a comerciante Daia-
ne Ferreira, estar pertinho 
da banda que conheceu ain-
da criança é um sonho. Ela 
promete ir com uma galera 
animada e a filha de 21 anos. 

Como ajudar projetos sociais goianos Como ajudar projetos sociais goianos 
doando o IR sem gastar um centavo a maisdoando o IR sem gastar um centavo a mais

Preço do pescado apresenta variação de 187% em GoiâniaPreço do pescado apresenta variação de 187% em Goiânia

Guns Guns 
N’Roses em N’Roses em 
Goiânia: Goiânia: 
fãs estão de fãs estão de 
olho para olho para 
liberação de liberação de 
vendas de vendas de 
ingresso ingresso 

PEDRO MOURA

CHRIS SANTOS

CHRIS SANTOS

BRASIL, 11 DE ABRIL DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br



O senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) disse nesta 
sexta-feira (08) que conseguiu 
as 27 assinaturas necessárias 
para seguir com o pedido de 
abertura de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
para investigar as suspeitas de 
irregularidades no Ministério 
da Educação (MEC).

Pelo Twitter, Randolfe disse 
que recebeu o apoio do sena-
dor Veneziano Vital (MDB-PB) 
e que “acabamos de assinar o 
requerimento para a instalação 
da #CPIdoMEC. Com nossa as-
sinatura foi alcançado o núme-
ro regimental para instalação. 
Sempre fui um defensor de 
investigações, em casos como 
este, para que se obtenha a 
verdade dos fatos. Não poderia 
ser diferente agora”, postou.

Além de conseguir as as-
sinaturas necessárias para 
abertura da CPI, o presidente 
do Senado Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), explicou  na última 
quinta-feira (07) que o pedi-

do precisa da sua autorização 
para ser validado.

Na quinta-feira, a senadora 
Rose de Freitas (MDB-ES) disse 
que seu nome foi incluído na 
lista dos favoráveis a CPI, mas 
sem a sua autorização. Randol-
fe retirou a assinatura de Rose 
na sequência, mas acabou con-
seguindo as 27 participações 
necessárias nesta sexta-feira. O 
Senado tem no total 81 cadei-
ras, para protocolar o pedido 
da CPI é preciso conseguir pelo 
menos um terço dos senadores 
favoráveis ao requerimento.

MEC
O escândalo no Ministério 

da Educação veio a tona no dia 
28 de março após denúncias so-
bre um suposto esquema infor-
mal de liberação de verbas para 
prefeituras indicadas por pasto-
res lobistas, sem cargo público, 
em troca de propina. O Supre-
mo Tribunal Federal já investia 
o caso. O Ministério era condu-
zido por Milton Ribeiro que pe-
diu exoneração do cargo após a 
repercussão das denuncias.

Até este início do mês 
de abril, Goiás tem 
registrados 87 mil ca-

sos de dengue. No mesmo 
período do ano passado, fo-
ram 22 mil, um aumento de 
quase 300%. Outra doença 
provocada pelo mosquito Ae-
des aegypti, a chikungunya, 
também vem causando pre-
ocupação. Em todo o ano de 
2021, foram 528 casos. Em 
2022, até agora, já são 1,1 mil. 
Os dados são da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES-GO).

As mortes provocadas 
pela dengue também vêm 
aumentando. Hoje, são 79 
suspeitas, aguardando inves-
tigação, e 11 confirmadas. 
Ano passado, no mesmo pe-
ríodo, foram cinco.

“A quantidade de óbitos 
notificados tem nos preocu-
pado muito. Dengue é uma 
doença dinâmica: hoje, posso 
estar com sintomas leves e, 
amanhã, estar internado na 

UTI. Então, em caso de vômi-
tos persistentes, dor abdomi-
nal intensa ou sangramentos, 
por exemplo, é preciso pro-
curar uma unidade de saú-
de imediatamente”, afirma 
o coordenador de Dengue, 
Chikungunya e Zika da Secre-

taria Estadual de Saúde (SES-
-GO), Murilo do Carmo.

Os aumentos expressivos 
são explicados por inúmeros 
motivos. “Goiás recebeu um 
volume expressivo de chuva 
e, evidentemente, quanto 
mais água, mais criadouros 

do mosquito. Outro fator é 
que, dos quatro tipos de vírus 
da dengue, dois circulam em 
Goiás atualmente – os tipos 1 
e 2. Outro problema é a bai-
xa adesão da sociedade, que 
lidou por dois anos com a Co-
vid-19 e vem deixando muito 

a desejar no cuidado para evi-
tar criadouros”, afirma Murilo.

No caso da piora de ce-
nário da Chikungunya, o co-
ordenador da SES-GO atribui 
o aumento de casos não só 
à proliferação do mosquito, 
mas também pela chamada 

vulnerabilidade imunológica. 
Menos pessoas tiveram con-
tato com esse vírus do que 
com o da dengue, ficando as-
sim mais vulnerável à doença. 
O mosquito pode carregar 
os dois vírus – da dengue e 
da chikungunya – e inclusive 
transmitir as duas doenças, 
dependendo da sua carga vi-
ral, segundo Do Carmo.

Nos últimos dois anos, 
Goiás não registrou casos de 
grávidas com o zika vírus, tam-
bém transmitido pelo Aedes. 
Neste ano, no entanto, dois 
estão confirmados e são mo-
nitorados. A SES-GO não foi 
notificada quanto a casos de 
microcefalia, até o momento.

A SES-GO informou que 
adquiriu 20 novas bombas 
para aplicação do “fumacê”, 
que são disponibilizadas 
para municípios. Além dis-
so, afirmou distribuir inse-
ticidas e manter compra de 
medicamentos usados no 
tratamento da doença.
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Com novo recorde de 
atendimento, encer-
rou neste domingo 

(10/04) o 4º Mutirão Gover-
no de Goiás, promovido em 
parceria com a Prefeitura de 
Goiânia, no cruzamento das 
avenidas Firenze e Cremosa, 
no Jardim Abaporu, região 
Leste de Goiânia. O evento, 
iniciado no sábado (09/04), 
teve cerca de 123 mil atendi-
mentos, 3 mil a mais do que 
a última edição, no Portal Sul 
Shopping, na rodovia GO-
040, na divisa entre a capital e 
Aparecida de Goiânia.

 Ao observar o grande 
fluxo no evento, o secretário-
-geral de Governo, Adriano 
da Rocha Lima, explicou que 
o Mutirão mostra sua impor-
tância por aproximar o poder 
público ainda mais da popu-
lação. “É uma grande festa da 
cidadania, onde as pessoas 
vêm para usufruir deste servi-
ço sempre de forma integra-
da, com todas as secretarias 
presentes, como se fosse um 
grande Expresso, um grande 
Vapt Vupt, em conjunto com 
a Prefeitura de Goiânia”, frisou.

 A marca de 123 mil aten-
dimentos supera a então má-

xima histórica de 120 mil, ob-
tida na última edição, no mês 
passado. Número alcançado 
com a contribuição do muni-
cípio de Goiânia. “A prefeitura 
em parceria com o Governo 
do Estado, juntos, cuidam das 
pessoas e da cidade. Isso é 
muito bom de se ver. Me sin-
to honrado em fazer parte de 
um momento importante da 

vida do cidadão”, pontuou o 
prefeito Rogério Cruz.

 O assessor especial da 
governadoria e um dos coor-
denadores do Mutirão, Pau-
lo Ortegal, anunciou que o 
Estado já prepara o próximo 
evento na divisa entre a capi-
tal e Trindade. “Daqui, nossa 
expectativa é partirmos para 
a região Oeste de Goiânia, 

exatamente o oposto dessa 
área para que a população 
sinta a presença do Governo 
do Estado”, adiantou.

 
BALANÇO
 A Agência Goiana de Ha-

bitação (Agehab) convocou 
mil famílias para distribuir o 
cartão do programa Pra Ter 
Onde Morar - Aluguel Social 
e, na área de regularização 
fundiária, outras mil foram 
chamadas para a entrega 
ou coleta de assinaturas das 
escrituras de suas residên-
cias. Na área da saúde, foram 
3.947 pessoas atendidas com 
consultas médicas e exames. 
Além disso, foram imunizadas 
953 pessoas contra a Covid-19 
e outras 394 contra a gripe. 
118 doaram sangue no ônibus 
móvel do Hemocentro.

 A Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Social 
(Seds) entregou 1.003 cartões 
do programa Mães de Goi-
ás, além de realizar diversos 
atendimentos de registro civil 
(como casamento e averba-
ção), confecção de carteiri-
nha do autista, passe livre 
com deficiência e passaporte 
do idoso.

Por 5 votos a 2, o Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) de Goi-
ás resolveu cassar os mandatos 
dos vereadores do PRTB, da 
Câmara Municipal de Goiânia, 
Santana Gomes e Bruno Diniz.

O motivo é que a chapa 
dos parlamentares não cum-
priu o que determina a legisla-
ção eleitoral no que se refere à 

questão das cotas de gênero. 
Com a decisão, os vereadores 
Santana e Bruno podem per-
der os seus mandatos.

Pela regra, os partidos são 
obrigados a apresentar um 
número mínimo de 30% e 
máximo de 70% na composi-
ção de suas chapas de candi-
daturas femininas.

O processo no TRE foi movi-
do pelo PT, PSL, e Fabrício Rosa 

que foi candidato a vereador 
pelo PSOL. A denúncia é que o 
PRTB fraudou a chapa com can-
didaturas femininas fantasmas.

Caso a saída seja concre-
tizada, assumem mandato 
parlamentar os suplentes Igor 
Franco (PROS) e Paulo Maga-
lhães (União Brasil). Isso porque 
a cassação vale para toda chapa 
do PRTB, deixando os suplentes 
do partido de fora da suplência.

Santana e Bruno Diniz po-
dem recorrer, mas fora da Câ-
mara Municipal de Goiânia. Para 
continuarem no cargo é preciso 
conseguir tutela provisória no 
Tribunal Superior Eleitora (TSE). 
Sobre a decisão do TRE, Santana 
Gomes diz estar tranquilo e que 
a decisão será revertida no TSE. 
Bruno Diniz disse que vai con-
ferir o que ficou definido pela 
corte antes de se manifestar.

Reprodução
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Pesquisa Datafolha di-
vulgada nesta sexta-feira 
(08), pela Folha da São 
Paulo, mostrou que João 
Dória (PSDB), deixou o go-
verno de São Paulo com 
a reprovação de 36% dos 
entrevistados. A aprovação 
do tucano, que agora é pré-
-candidato a presidência da 
República, ficou em 23%.
Foram ouvidas 1.806 pes-
soas em 62 municípios 
do Estado na terça (05) e 
quarta-feira (06). A mar-
gem de erro da pesquisa é 
de dois pontos para mais 
ou para menos.
A pesquisa mostrou ainda 
que a gestão de Dória foi 

considerada Ruim/péssi-
mo por 36% (eram 38% na 
pesquisa realizada em de-
zembro de 2021); regular 
por 39% (37% na pesqui-
sa de dezembro de 2021) 
e Ótimo/bom: 23% (24% 
em dezembro de 2021).
A saída do tucano do Pa-
lácio dos Bandeirantes 
foi oficializada no dia 31 
de março. Em seu lugar 
assumiu o vice-governa-
dor, Rodrigo Garcia, tam-
bém do PSDB. Enquanto 
Dória é o candidato do 
partido para a presiden-
te, Garcia vai disputar a 
reeleição para o Governo 
de São Paulo.

O deputado federal Vitor 
Hugo (PL) está otimista 
com seu projeto eleitoral 
como pré-candidato ao 
Governo de Goiás.
Durante passagem por 
Anápolis na última quar-
ta-feira (06), o deputado 
avaliou que a filiação 
de Jair Bolsonaro ao PL, 
com o suporte dos parti-
dos que já estão na base, 
como Republicanos e 
Progressistas, fortaleceu o 
partido e que as candida-
turas majoritárias pelo PL 
no País se tornaram “viá-
veis e fortes”, disse.
Vitor Hugo também falou 
que diminuíram as resis-
tências, inclusive do presi-
dente do PL em Goiás, Flá-
vio Canedo, ao seu nome 

como pré-candidato a go-
vernador do Estado. Se-
gundo ele, não tem como 
ir contra a nova estrutura 
que o PL alcançou após o 
final das janelas partidá-
rias. A sigla alcançou 78 
deputados federais.
“Claro que o apoio do pre-
sidente é determinante, e 
ele já tinha se posiciona-
do a favor do meu nome. 
Mas não temos dúvidas 
que nas próximas sema-
nas e meses vamos avan-
çar muito. Tenho recebido 
apoios de produtores ru-
rais, sindicatos rurais, líde-
res empresariais, do setor 
público, entidades repre-
sentativas dos Bombeiros 
e da Polícia Militar, líderes 
religiosos”, pontuou.

Santana Gomes e Bruno Diniz podem perder mandatosSantana Gomes e Bruno Diniz podem perder mandatos
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A CPI da Covid vai com-
pletar um ano da sua 
criação, mas ainda 

sem colocar em prática as 
recomendações de seu rela-
tório final. Além de não haver 
ainda a responsabilização pe-
los crimes durante a pande-
mia indicados pela comissão, 
os integrantes do colegiado 
tentam destravar a tramita-
ção de projetos de lei dentro 
do próprio Senado.

Levantamento do Obser-
vatório da Pandemia -fren-
te parlamentar criada para 
acompanhar as proposições 
do relatório final da comissão- 
mostra que foram aprovados 
na Casa legislativa apenas 3 
de um total de 17 projetos de 
lei propostos pela CPI.

Todos os projetos aprova-
dos possuem um caráter mais 
simbólico, de homenagem 
às vítimas e aos profissionais 
que combateram o novo co-

ronavírus. As propostas que 
buscam melhorar o arcabou-
ço jurídico para, por exemplo, 
facilitar a punição de autores 
de crimes no futuro, seguem 
na gaveta. Muitas delas nem 
tiveram um relator designado 

para analisá-las.
A CPI da Covid foi oficial-

mente criada no dia 13 de 
abril de 2021, quando o pre-
sidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), leu o re-
querimento de instalação no 

plenário. O senador mineiro 
resistia a permitir a atuação 
do colegiado, mas foi obriga-
do por determinação do Su-
premo Tribunal Federal.

A CPI atuou por quase seis 
meses, período em que foram 

realizadas aproximadamente 
400 horas de sessões de gran-
de audiência e que repercuti-
ram nas redes sociais. Foram 
armazenados quase 10 tera-
bytes de documentos, parte 
deles foram utilizados para 
embasar as acusações.

O relatório final da co-
missão, aprovado em 26 de 
outubro do ano passado, re-
comendou o indiciamento do 
presidente Jair Bolsonaro (PL), 
duas empresas e outras 77 pes-
soas, entre elas filhos do presi-
dente, ministros, parlamenta-
res, médicos e religiosos.

O documento também su-
geriu os 17 projetos de lei, que 
versam sobre homenagens, al-
terações no código penal para 
aumentar a pena de crimes, 
mudanças na lei sobre crimes 
de responsabilidade, genocí-
dio, entre outros assuntos.

Em quase seis meses após 
a aprovação do relatório, 
apenas três das propostas 

foram à votação no plenário 
do Senado, sendo aprova-
das. Elas criam respectiva-
mente a Ordem do Mérito 
Médico, o Livro dos Heróis 
da Pandemia e institui o Dia 
Nacional em Homenagem 
às Vítimas da Covid-19.

Embora os membros da 
CPI ressaltem a sua importân-
cia simbólica, há reclamações 
de que os demais, que pro-
movem alterações estruturais 
na legislação brasileira, para 
coibir e facilitar a punição de 
crimes, seguem na gaveta. 
Dos restantes, dez deles não 
possuem nem relator.

A cúpula da CPI da Covid, 
que foi formada pelo presi-
dente Omar Aziz (PSD-AM), 
pelo vice Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) e pelo relator 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
já manteve reuniões com a 
presidência do Senado para 
tentar, ainda sem sucesso, 
destravar a tramitação.

Divulgação

Senado ignora propostas de peso da Senado ignora propostas de peso da 
CPI da Covid, mas aprova medidas simbólicasCPI da Covid, mas aprova medidas simbólicas
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O nome do ex-conse-
lheiro federal por Goiás no 
CFOAB, Marcello Terto, foi 
aprovado pela Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) do Senado 
Federal nesta semana, após 
sabatina, para exercer uma 
das duas vagas destinadas 
à advocacia no Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 
para o biênio 2022-2023. 

Oriundo dos quadros da 
OAB-GO, o também procu-
rador do Estado de Goiás 
recebeu 24 votos favoráveis 
dos 25 senadores presentes 
na sessão. Houve apenas 
uma abstenção. O nome 
de Terto segue agora para 
apreciação do Plenário do 
Senado ao longo da próxi-
ma semana e, se aprovado 
por maioria absoluta, para 
posterior nomeação pelo 
Presidente da República, 
Jair Messias Bolsonaro.

Esta é a primeira vez, 
desde a criação do CNJ, há 
18 anos, que um represen-
tante da advocacia goiana 
é indicado a compor uma 
das 15 cadeiras do órgão 
– comandado pelo minis-

tro-presidente do STF e 
responsável pelo controle 
da atuação administrativa 
e financeira do Poder Judi-
ciário de todo o País e pela 
fiscalização do dever fun-
cional dos juízes (art. 103-B 
da Constituição).

“Nesse contexto de re-
levantes missões constitu-
cionais, o importante olhar 
e a voz da advocacia são 
imprescindíveis para retirar 
o Poder Judiciário de seu 
insulamento institucional 
e abrir a sua visão para o 
principal destinatário de 
seus serviços: o cidadão, o 
jurisdicionado”, destacou 

Terto em seu discurso.
 O presidente da OAB-

-GO, Rafael Lara Martins, 
que acompanhou a vota-
ção em Brasília (DF), tam-
bém frisou a importância 
da presença de um repre-
sentante da advocacia no 
CNJ, como fator essencial 
para a oxigenação de uma 
visão da sociedade.  “Con-
tarmos, agora, com o pri-
meiro advogado oriundo 
de Goiás nos quadros do 
CNJ, faz com que o órgão 
tenha um olhar ainda mais 
atento ao nosso sistema de 
Justiça”, afirmou Rafael Lara.

Além de Rafael, também 

prestigiaram a aclamação 
de Marcello Terto pela CCJ 
do Senado as conselheiras 
federais por Goiás Arlete 
Mesquita e Layla Milena 
Oliveira Gomes.

 
INDICAÇÃO
Marcello Terto, que exer-

ceu o cargo de conselheiro 
federal durante as duas úl-
timas gestões da OAB-GO 
(2016-2022), foi indicado ao 
CNJ pelo Pleno do Conselho 
Federal da OAB (CFOAB) no 
último dia 13 de dezembro. 
Ele recebeu os votos de 25 
das 27 bancadas estaduais.

Desde então, manteve 
agenda de reuniões com 
os 81 senadores e recebeu 
o apoio dos representantes 
do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (TJ-GO). 

No Senado, sua indi-
cação teve a relatoria do 
senador por Goiás Van-
derlan Cardoso (PSD), que 
destacou seu currículo. 
“Sem sombra de dúvidas 
reúne as credenciais para 
o cargo”, atestou o senador.   
Também recebeu parecer 
favorável à indicação ao 
CNJ o advogado Marcos 
Vinícius Jardim Rodrigues. 

Indicação de advogado goiano Indicação de advogado goiano 
ao CNJ é aprovada pela CCJ do Senado Federalao CNJ é aprovada pela CCJ do Senado Federal
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O senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) disse 
nesta sexta-feira (08) que 
conseguiu as 27 assinaturas 
necessárias para seguir com 
o pedido de abertura de uma 
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) para investigar 
as suspeitas de irregularida-
des no Ministério da Educa-
ção (MEC).

Pelo Twitter, Randolfe 
disse que recebeu o apoio 
do senador Veneziano Vital 
(MDB-PB) e que “acabamos 
de assinar o requerimento 
para a instalação da #CPIdo-
MEC. Com nossa assinatura 
foi alcançado o número regi-
mental para instalação. Sem-
pre fui um defensor de inves-
tigações, em casos como este, 
para que se obtenha a verda-
de dos fatos. Não poderia ser 
diferente agora”, postou.

Além de conseguir as as-
sinaturas necessárias para 
abertura da CPI, o presidente 
do Senado Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), explicou  na última 
quinta-feira (07) que o pedi-

do precisa da sua autorização 
para ser validado.

Na quinta-feira, a senado-
ra Rose de Freitas (MDB-ES) 
disse que seu nome foi inclu-
ído na lista dos favoráveis a 
CPI, mas sem a sua autoriza-
ção. Randolfe retirou a assi-
natura de Rose na sequência, 
mas acabou conseguindo as 
27 participações necessárias 
nesta sexta-feira. O Senado 
tem no total 81 cadeiras, para 
protocolar o pedido da CPI é 
preciso conseguir pelo me-
nos um terço dos senadores 
favoráveis ao requerimento.

MEC
O escândalo no Ministério 

da Educação veio a tona no 
dia 28 de março após denún-
cias sobre um suposto esque-
ma informal de liberação de 
verbas para prefeituras indi-
cadas por pastores lobistas, 
sem cargo público, em troca 
de propina. O Supremo Tribu-
nal Federal já investia o caso. 
O Ministério era conduzido 
por Milton Ribeiro que pediu 
exoneração do cargo após a 
repercussão das denuncias.

CPI no MEC; Randolfe CPI no MEC; Randolfe 
Rodrigues diz ter assina-Rodrigues diz ter assina-
turas suficientes para in-turas suficientes para in-
vestigar escândalovestigar escândalo
KARINA RIBEIRO



Quase três meses após um 
paredão rochoso se despren-
der e atingir quatro lanchas, 
matando dez pessoas e ferin-
do várias outras, os cânions 
do Lago de Furnas, em Capi-
tólio (MG), voltaram a ser rea-
bertos à visita de turistas.

 A liberação parcial das 
visitas náuticas aconteceu 
no último dia 30, com o aval 
da prefeitura. Além de esta-
belecer novas regras, como 
a obrigação dos condutores 
manterem as embarcações a 
uma distância mínima dos pa-
redões e respeitarem os limites 
estabelecidos para cada trecho 
do percurso, o município - dis-
tante cerca de 282 quilômetros 
de Belo Horizonte - contratou 
uma equipe de geólogos para 
avaliar, diariamente, a estabili-
dade dos blocos de pedra.

 Segundo o secretário mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico Sustentável, Lu-
cas Arantes Barros, o movi-
mento de turistas durante 
o fim de semana passado, o 
primeiro desde a reabertura, 
foi pequeno, com uma mé-
dia de cerca de 80 grupos de 
visitantes/dia – como este 

controle não era feito antes 
do acidente, no dia 8 de ja-
neiro, não é possível fazer 
comparações. A expectativa, 
no entanto, é que o afluxo 
de pessoas aumente gradu-
almente nas próximas sema-
nas, principalmente em fun-
ção dos feriados prolongados 
de Páscoa e Tiradentes.

 “É preciso levar em conta 

que muitos fatores impactam 
o turismo, como a situação 
econômica, o preço do com-
bustível, a estação do ano… 
Após tanto tempo, o movi-
mento até que foi bom para 
um primeiro fim de semana. 
Principalmente considerando 
que era fim de mês”, disse Bar-
ros à Agência Brasil.

 Membro da diretoria da 

Associação dos Empresá-
rios de Turismo de Capitólio 
(Ascatur), Vitor Vasconcelos 
afirma que as medidas de 
segurança adotadas após o 
acidente vêm sendo bem re-
cebidas pelos visitantes e por 
quem trabalha com turismo.  

“Uma coisa que nos pre-
ocupava era como as novas 
normas de segurança seriam 

recebidas. Acabou que todos 
as receberam muito bem. Os 
visitantes não só estão aca-
tando todas as regras, como 
continuam curtindo os pas-
seios”, comentou Vasconcelos. 
Segundo ele, o afluxo de turis-
tas já vinha aumentando gra-
dualmente desde fevereiro, 
em função das várias outras 
atrações turísticas da região.

“Dificilmente a pessoa 
que passar uma semana em 
Capitólio conhecerá mais da 
metade dos nossos atrativos 
turísticos”, garantiu Vascon-
celos. De fato, a cidade, que 
integra o Circuito Turístico 
Nascente das Gerais tem mui-
to mais a oferecer do que os 
passeios náuticos pelo cha-
mado “Mar de Minas”, como 
costumam ser chamados os 
1.440 km² do lago da represa 
de Furnas – que, por sua vez, 
também não se limita à área 
de cânions, onde foram identi-
ficados cinco pontos de maior 
risco de queda de pedras.

 “Apenas uma única área 
do lago onde é possível pas-
sear de lancha estava inter-
ditada”, frisou Vasconcelos. 
“Mesmo assim, com as notí-

cias, a queda no movimento 
chegou a 95% logo após a 
tragédia. Mas se comparar-
mos o resultado de abril deste 
ano com o de anos anteriores, 
a diferença já não foi assim 
tão grande. Também é preciso 
diferenciar as consequências 
do que aconteceu no dia 8 de 
janeiro daquilo que várias ci-
dades turísticas estão enfren-
tando”, comentou Vasconce-
los, citando, como exemplo, o 
impacto das fortes chuvas que 
atingiram o estado no início do 
ano, impactando o turismo.

REGRAS
O decreto municipal que li-

berou os passeios náuticos em 
parte do Lago de Furnas estabe-
lece que o retorno das embarca-
ções deve ocorrer de forma con-
trolada. Todos os limites e faixas 
de segurança devem estar si-
nalizados. No percurso delimi-
tado identificado como Trecho 
1, será permitida a entrada de, 
no máximo, quatro embarca-
ções por vez. Já o chamado Tre-
cho 2 só poderá ser acessado 
por uma embarcação por vez 
- e não será permitida nenhuma 
parada neste percurso.

Em sua definição mais 
ampla, o treinamento 
do sono pode designar 

qualquer estratégia empre-
gada pelos pais para incen-
tivar seus bebês a dormir 
à noite. Pode ser apenas a 
implementação de uma ro-
tina noturna ou aprender a 
ler as indicações de cansaço 
do bebê. E essas indicações 
foram uma parte importante 
das intervenções de Hall.

AS MELHORES 
PRÁTICAS
Também teve importância 

uma estratégia comumente 
associada ao treinamento do 
sono, que costuma causar 
muito mais polêmica: incenti-
var os bebês a dormir sem a 
ajuda dos pais, mesmo quan-
do eles acordam à noite, limi-
tando ou alterando a reação 
dos pais ao seu filho.

Isso pode significar que 
pelo menos um dos pais está 
presente, mas deixa de pe-
gar ou alimentar o bebê para 
tranquilizá-lo fisicamente. 
Pode envolver a definição de 
intervalos de tempo duran-

te os quais o bebê é deixado 
sozinho, intercalados por in-
tervenções dos pais. Ou, em 
uma abordagem mais radical, 
pode significar deixar o bebê 
no quarto e fechar a porta.

Ou seja, todas essas abor-
dagens muitas vezes signifi-
cam deixar o bebê chorar — o 
conhecido, ainda que impo-
pular, “chorar até dormir”.

A ideia de “treinar” os be-
bês a dormir sozinhos e sem 
assistência é algo incomum 
ao redor do mundo. As mães 
mais modernas, por exem-
plo, ficaram impressionadas 
quando souberam que, nos 
Estados Unidos, os bebês são 
colocados para dormir em 
quartos separados. Mas, na 
América do Norte, Austrália 
e em algumas partes da Eu-
ropa, muitas famílias adotam 
alguma forma dessa técnica.

Os pais e mães podem 
dispor-se a tentar essa abor-
dagem, especialmente quan-
do as interrupções do sono 
noturno começam a afetar o 
bem-estar de toda a família 
— o pouco sono dos bebês 
é associado, por exemplo, à 

depressão e deterioração da 
saúde das mães.

Nos Estados Unidos, mais 
de 6 em cada 10 livros de con-
selhos para os pais recomen-
dam algum tipo de estratégia 
“chorar até dormir”. Metade 
dos pais em questionários 
aplicados no Canadá e na Aus-
trália, além de um terço dos 
pais pesquisados na Suíça e 

na Alemanha, afirmam que já 
tentaram esses métodos (em-
bora as pesquisas não sejam 
necessariamente represen-
tativas do conjunto dos pais 
nesses países, devido à forma 
como foram conduzidas).

O fato é que, em todo o 
mundo, existe uma indústria 
dedicada a ajudar os pais no 
treinamento do sono.

AS DIFICULDADES
No seu estudo, Hall e sua 

equipe previram que os bebês 
cujos pais receberam instruções 
e conselhos sobre o treinamen-
to do sono dormiriam melhor 
que os demais depois de seis 
semanas, com “períodos de 
sono consideravelmente mais 
longos, despertando à noite sig-
nificativamente menos vezes”.

Isso estaria de acordo com 
as descobertas existentes. De-
zenas de estudos afirmam ter 
considerado eficazes as inter-
venções do sono. Os pediatras 
recomendam rotineiramente 
o treinamento do sono em pa-
íses como os Estados Unidos e 
a Austrália (embora ele muitas 
vezes não seja recomendado 
pelos profissionais de saúde 
mental infantil). Mas as pes-
quisas nunca são perfeitas e 
muitos desses estudos ante-
riores receberam críticas — 
que Hall pretendia contestar.

De um lado, relativamente 
poucos estudos sobre o trei-
namento do sono atenderam 
ao padrão ouro da pesquisa 
científica: exames em que os 
participantes são alocados 
aleatoriamente para receber a 
intervenção ou para integrar 
um grupo controle que não 
receberia a intervenção (o que 
é especialmente importante 
para pesquisas do sono, já que 
a maioria dos bebês dorme 
naturalmente em períodos 
maiores ao longo do tempo) e 
participantes suficientes para 
detectar os efeitos.

Divulgação

O que acontece quando O que acontece quando 
deixamos bebê “chorar até dormir”deixamos bebê “chorar até dormir”

Liberação dos cânions de Capitólio alimenta expectativa do turismoLiberação dos cânions de Capitólio alimenta expectativa do turismo
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 1.4 
elx completo pneus novos 
conservado só whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649

ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848

Veículos
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HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
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RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, co-
ziimóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450

JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 

-------------------------------
VENDA

SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco

SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.

PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
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Fora do pódio no GP 
da Austrália (terminou 
em quarto lugar) e ul-

trapassado pelo companhei-
ro George Russell após um 
safety car, o piloto Lewis Ha-
milton precisou explicar uma 
polêmica mensagem de rá-
dio feita no fim da corrida. O 
britânico afirmou que a equi-
pe da Mercedes o deixou em 
uma “situação muito difícil”, 
mas garantiu que a fala não 
foi por causa da estratégia da 
Mercedes que levou Russell 
ao terceiro lugar.

Segundo Hamilton, ele 
estava bravo por um pro-
blema em seu carro. “Não 
pude lutar pelo terceiro lu-
gar porque o motor estava 
superaquecendo, então tive 
que recuar”, afirmou o hep-
tacampeão ao ser questio-
nado se a ordem da equipe 
o havia contrariado. “Precisei 
ficar atrás, mas conquista-
mos o máximo de pontos 
que pudemos como equipe 
e isso é ótimo.” Na corrida, 
Hamilton largou em quinto 
lugar e ganhou duas posi-
ções no início, mas foi ul-
trapassado por George Rus-
sell, que terminou a prova 
na terceira colocação.

Ele adotou ainda uma 
política de boa vizinhança 

ao falar do desempenho 
do companheiro de equi-
pe. “Fez um ótimo trabalho 
e pude ver um pouco da 
batalha dele”, comentou o 
britânico, que considerou 
positivo o desempenho 
da escuderia na Austrália. 
“Foi um grande resultado. 
Tive um pouco de infeli-

cidade com o Safety Car, 
mas acho que fizemos um 
ótimo trabalho, principal-
mente se considerarmos o 
déficit de ritmo que apre-
sentamos em relação aos 
concorrentes à frente”.

O resultado deste do-
mingo (10) coloca a Merce-
des em segundo lugar no 

Mundial de Construtores 
com 64 pontos. A Ferrari 
lidera a classificação com 
104. O que Hamilton espera 
agora, é uma evolução na 
performance que aproxime 
a equipe dos principais ri-
vais. “Esse é o objetivo.

Enquanto ainda temos 
esses problemas, temos que 

maximizar nossos pontos 
e foi isso que fizemos aqui 
em Melbourne.” Na clas-
sificação geral de pilotos, 
George Russell aparece em 
segundo lugar com 37 pon-
tos. Hamilton ocupa o quin-
to posto com 28. O líder na 
tabela é o ferrarista Charles 
Leclerc com 71 pontos.

Após ficar no empate 
contra a Espanha, a Seleção 
Feminina tem mais um amis-
toso preparatório, visando a 
Copa América Feminina. Na 
tarde desta segunda-feira 
(11), a partir das 15h30, o 
Brasil enfrenta a Hungria no 
Pinatar Arena Football Cen-
ter, na cidade espanhola de 
San Pedro de Pinatar. O time 
treinado pela técnica Pia 
Sundhage ainda não contará 
com a atacante Marta, que 
está com uma lesão na coxa.

O JOGO DA 
SELEÇÃO FEMININA
Na semana passada, a 

Seleção Feminina teve o pri-
meiro de seus dois compro-
missos pela Data FIFA. Con-
tra adversárias da Europa, 
o Brasil tem como próximo 
objetivo se preparar para fa-
turar a Copa América Femi-

nina, que acontecerá entre 8 
e 30 de julho, na Colômbia.

Além do desfalque da 
atacante Marta, que precisou 
deixar a lista de relacionadas 
para os duelos, o Brasil não 

terá como escalar a zagueira 
Giovanna Campiolo. A de-
fensora sofreu um choque 
no rosto durante treinamen-
to da última sexta-feira (8). 
Confira aqui a lista de todas 

as atletas convocadas.
A treinadora da Seleção 

Brasileira fará novos testes 
na escalação, a fim de en-
contrar a formação ideal 
para a competição conti-

nental. “Em relação às no-
vas jogadoras, vamos testar 
novas formações. Ao final, 
o que precisamos são de al-
gumas respostas e uma boa 
resposta é atuar em partidas 
de nível internacional”, des-
taca a profissional.

Além disso, Pia Sundha-
ge deixa claro que estudou 
bem as húngaras. “Vamos 
enfrentar uma  a equipe que 
é muito organizada na linha 
defensiva, às vezes com três 
ou cinco jogadoras na defe-
sa, dependendo do jogo. Elas 
também têm boas jogadoras 
no ataque e são muito duras. 
Nós nos preparamos para 
ter mais opções ao atacar, 
vamos ter que movimentar 
mais a bola. O que será im-
portante nessa partida é o 
movimento sem a bola”, afir-
mou à CBF. O amistoso pre-
paratório terá transmissão ao 
vivo da Globo, na TV aberta, 
e do SporTV, na TV fechada.

Reprodução

Não foi um dia de boas 
atuações no Goiás. Na ma-
nhã deste domingo (10), no 
Estádio Couto Pereira, o es-
meraldino perdeu por 3×0 
para o Coritiba. O time goia-
no sofreu com desfalques e 
amargou uma exibição frágil 
defensiva e ofensivamente, 
culminando em uma derro-
ta sonora pela 1ª rodada do 
Brasileirão. O próximo com-
promisso do Goiás é somen-
te no próximo sábado (16), às 
16h30, contra o Palmeiras. Já 
o Coxa pega o Santos no do-
mingo (17), às 11h.

FRAGILIDADES 
DO GOIÁS E LEI DO EX
O Goiás precisou jogar 

a partida sem seu trio de 
ataque titular, formado por 
Vinícius, Pedro Raul e Nico-
las. Como era de se esperar, 
o Verdão criou muito pouco 
em seu setor ofensivo, e 
quase não ameaçou o Cori-
tiba. Os donos da casa, por 
outro lado, se impuseram 
desde o início diante dos 
visitantes.

A Lei do Ex foi respon-
sável por abrir o placar. Aos 
nove minutos do primeiro 
tempo, Warley deu o passe, 
a zaga esmeraldina afastou 
parcialmente e Alef Manga 
emendou de primeira para 
estufar as redes. O atacante 
do Coxa atuou com a cami-
sa do Goiás entre 2021 e 
2022 antes de se transferir 
para o clube paranaense.

O segundo tento do Co-
ritiba também foi fruto da 
Lei do Ex. Na marca dos dois 
minutos do segundo tempo, 
Egídio (que atuou pelo Goiás 
em 2012) fez o levantamen-
to na área, após cobrança de 
falta, e Léo Gamalho comple-
tou para o gol. O centroavan-
te jogou pela equipe goiana 
entre 2016 e 2017.

Em nenhum momento, 
o Coxa perdeu o controle 
do jogo. Se não fossem as 
defesas milagrosas do go-
leiro Tadeu, o Goiás voltaria 
para Goiânia com uma go-
leada na bagagem. Porém, 
mesmo com as interven-
ções do jogador, o Coritiba 
ainda voltou a marcar aos 
45. Andrey recebeu de Igor 
Paixão e bateu de fora da 
área, no ângulo.

Em “saia justa” por desabafo, Hamilton Em “saia justa” por desabafo, Hamilton 
nega reclamação sobre Russell na Austrálianega reclamação sobre Russell na Austrália

Ainda sem Marta, Seleção Feminina pega a Hungria em mais um amistosoAinda sem Marta, Seleção Feminina pega a Hungria em mais um amistoso

Goiás não Goiás não 
joga bem e joga bem e 
perde para o perde para o 
Coritiba na Coritiba na 
estreia da estreia da 
Série ASérie A

LUIZ F. MENDES

LUIZ F. MENDES
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A guerra na Ucrânia 
leva os preços mun-
diais dos produtos 

alimentícios a atingir em 
março seus níveis mais altos 
já registrados. Os dados são 
da Organização das Nações 
Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO), que 
aponta um impacto profun-
do nos mercados de grãos 
básicos e óleos vegetais.

A constatação vem dias 
depois que a ONU alertou 
que a guerra na Ucrânia te-
ria um impacto global para 
1,2 bilhão de pessoas, com 
o aumento de preços de ali-
mentos e de energia e o risco 
de uma explosão da fome. Na 
FAO, a entidade já costura um 
fundo de US$ 23 bilhões para 
ajudar países que importam 
alimentos para que possam 
bancar a continuação da 
compra de commodities, es-
tabilizando o preço e suas 
contas externas.

Só no Oeste da África, a 
taxa de famintos quadrupli-
cou entre 2019 e 2022, atin-
gindo 43 milhões de pessoas. 
A crise de alimentação na re-
gião é a pior na década.

Agora, a FAO constata 
que seu Índice de Preços 

de Alimentos atingiu uma 
média de 159,3 pontos em 
março, 12,6% acima de fe-
vereiro, quando já havia 
atingido seu nível mais alto 
desde sua criação em 1990. 
O Índice mede as mudanças 
mensais nos preços inter-
nacionais de uma cesta de 

commodities alimentares.
No que se refere aos ce-

reais, a alta foi de 17,1% 
em março, em compara-
ção às taxas de fevereiro, 
impulsionada por grandes 
aumentos nos preços do tri-
go e de todos os grãos, em 
grande parte como resulta-

do da guerra na Ucrânia.
“A Federação Russa e a 

Ucrânia, juntas, foram res-
ponsáveis por cerca de 30% 
e 20% das exportações glo-
bais de trigo e milho, res-
pectivamente, nos últimos 
três anos”, disse a FAO.

“Os preços mundiais do 

trigo subiram 19,7% durante 
o mês, exacerbados pela pre-
ocupação com as condições 
da safra nos Estados Unidos 
da América”, destacou.

“Enquanto isso, os preços 
do milho registraram um au-
mento de 19,1% mês a mês, 
atingindo um recorde junta-

mente com os da cevada e do 
sorgo”, explicou a agência

Já o Índice de Preços de 
Óleo Vegetal da FAO au-
mentou 23,2%, impulsio-
nado pelo aumento das co-
tações do óleo de girassol, 
do qual a Ucrânia é o maior 
exportador do mundo.

Os preços do óleo de pal-
ma, soja e colza também 
subiram acentuadamente 
como resultado dos preços 
mais altos do óleo de giras-
sol e do aumento dos preços 
do petróleo, com os preços 
do óleo de soja ainda mais 
sustentados pelas preocupa-
ções com a redução das ex-
portações da América do Sul.

Mesmo no que se refe-
re ao açúcar, a FAO destaca 
uma alta de 6,7% desde fe-
vereiro, revertendo as recen-
tes quedas para atingir um 
nível mais de 20% maior do 
que em março de 2021.

“Os preços mais altos do 
petróleo foram um fator 
impulsionador, juntamente 
com a valorização cambial 
do real brasileiro, enquanto 
as perspectivas favoráveis 
de produção na Índia im-
pediram aumentos mensais 
maiores dos preços”, indicou.
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Guerra leva preços de Guerra leva preços de 
alimentos a bater recorde no mundoalimentos a bater recorde no mundo
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As consequências da rea-
ção intempestiva de Will Smi-
th não param de apresentar 
novos capítulos. Agora, a Aca-
demia de Artes e Ciências Ci-
nematográficas de Hollywood 
decidiu que o vencedor do 
Oscar 2022 de Melhor Ator, 
está proibido de frequentar a 
cerimônia de entrega da esta-
tueta pelos próximos 10 anos.

Trata-se da punição, 
anunciada nesta sexta-feira 
(8) pela Academia, em de-
corrência do tapa na cara 
que Will Smith deu no co-
mediante Chris Rock, um 
dos apresentadores da en-
trega do Oscar, ocorrida em 
março, após piada feita com 
a cabeça raspada da mulher 
dele, a atriz Jada Smith, que 

sofre de alopecia.
A decisão do conselho 

vale por 10 anos a partir de 
8 de abril de 2022, e Will fica 
impedido de comparecer a 
qualquer evento da Academia, 
pessoal ou virtualmente. Mar-
cada para 18 de abril, a reunião 
que decidiu o destino do ator 
foi antecipada depois que ele 
renunciou ao posto que ocu-
pava na própria Academia.

O conselho é formado 
por 54 membros e conside-
rou que Will Smith violou o 
código de conduta impos-
to aos membros da Aca-
demia após o escândalo 
#MeToo. O cancelamento 
do prêmio dado a Smith na 
cerimônia, por sua atuação 
em “King Richard: criando 
campeãs” já havia sido des-
cartado como punição.

Sexta-feira, de praxe, é 
dia de assuntos mais 
leves na redação de 

qualquer jornal. Do que en-
tão poderíamos falar hoje? 
De uma novidade que, por 
incrível que pareça, já saiu 
há dias nas notícias e mesmo 
assim esta jornalista, que vos 
escreve, só soube agora, ho-
ras antes do texto nascer.

Depois do sucesso avas-
salador de Bohemian Rhap-
sody, um filme sobre a banda 
Queen, com foco na figura 
emblemática de Freddie Mer-
cury (para muitos, a maior 
lenda do rock), e de Rocket 
Man, outro filme biográfico 
que vislumbrou na série A do 
cinema de Hollywood, quase 
todo em musical, feito sobra 
a vida do genial Elton John, 
agora é a vez de Michael Ja-
ckson ir para as telonas.

Graham King, que pro-
duziu de filmaços como Ali, 
contando a história do lendá-
rio boxeador, O Aviador (ven-
cedor de Óscar) e Bohemian 
Rhapsody, ficou também 
com a vaga de produtor para 
a nova cinebiografia, que se 
chamará “Michael”. Não pa-

rece se tratar uma pequena 
produção, já que a distribui-
ção do filme ficará por conta 
da Lionsgate, e o roteiro deve 
ser escrito por John Logan, 
de Gladiador – aquele filme 
do Russel Crowe e do Joaquin 
Phoenix, que é um dos meus 
favoritos da vida.

Enquanto espero julho 
para sair o filme de Elvis 
com Tom Hanks (sim, esse 
também está no forno), fica 
sempre aquela curiosidade 
pairando sobre a minha ex-
pectativa, e também na ima-
ginação dos fãs de música 
por aí. A gente sempre pensa: 

será que o ator vai se parecer 
mesmo com aquela pessoa? 
Será que os fatos contados ali 
são mesmo bem apurados? O 
que é ficção e o que é realida-
de na história? Enfim: muitas 
são as perguntas.

Sinceramente, estando 
mal acostumada com um dos 
melhores filmes que já vi nes-
ta curta vida: Ray (2004), com 
Jammie Foxx, que foi uma 
das primeiras cinebiografias 
musicais a bombar, dessa vez 
sobre Ray Charles, os padrões 
de qualidade, vamos dizer as-
sim, estão lá em cima e é mui-
to fácil desapontá-los. Para se 
ter uma ideia, só de ver o trai-
ler de Elvis já me deu aquela 
cisma básica.

Sobre o filme de Michael, 
que tantos adoram de pai-
xão (até demorou para resol-
verem fazê-lo, dada a fama) 
muita expectativa deve ser 
colocada: quanto maior a 
subida, maior o risco em 
caso de queda. Em primeiro 
lugar: quem poderá viver o 
astro? Quantos atores -sem 
piada- serão necessários? 
Bom, ao menos dois, caso 
a biografia cubra a carreira 
toda, que já começou, como 
sabemos, na tenra infância.

O que podemos esperar O que podemos esperar 
do filme de Michael Jackson?do filme de Michael Jackson?

Will Smith e o Will Smith e o 
preço de um tapa na carapreço de um tapa na cara

SARA ANDRADE
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